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Jakuba     šlMEČKA   :

PET   Chemistry    :    New   Approaches   to    Radiolabeling   with
Fluorine-18 and Carbon-11

Předkladaná      diplomová   práce   byla   vypracována   ve   spolupráci

katedry   anorganické  chemie  PřFUK a   University of Helsinki  pod  vedením

RNDr. Vojtěcha  Kubíčka,  PhD.  a Anu Airaksinenové,  PhD.  v letech 2008 -

2009.    Práce   se   zabývá       studiem    a   přípravou    látek   využitelných   v

positronové  emisní tomografii  (PET).  Látky obsahují  isotopy  tíc  a  ísF jako
zdroje P-záření pro tuto metodu. V úvodu je stručně popsán princip metody

PET  a   metod   podobných.   Je  vypracován   přehled   látek,   do   kterých  je
zavedeno   radioaktivní  značení,   tedy  atom   nestabilního   isotopu.  Ten   se

potom    stavá   zdrojem    P-záření   pro   tuto    metodu.    Používané   značné
sloučniny   jsou   typickými   biomolekulami.   Jejich   chování   v   organismu   a

biodistribuci  umí  potom   popsat  biochemie  a  fysiologie.   Celkově  je  úved

velmi   podrobný   a   dává   čtenáři   ucelenou   představu  jak   o  vlastnostech

mnoha  různých  požívaných  a  testovaných  isotopů,  tak  i  o  způsobech,  jak

dopravit tyto isotopy na potřebné místo v molekule.  Pozornost je věnována

Především  isotopům  ttc a 18F.
Práce  se  sestává  po  experimentální  stránce  ze  dvou  samostatných

částí.   Cílem   první   z   nich   je   navázat   atom   tsF   na   látku   s   označením

AM1289,   cílem   druhé  části  je   přípravit  sloučeniny  se  značením   tJC   na

karbonylovém  uhlíku.

Autor  musel zvládnout především pokročilou oranickou syntézu a

pochopitelně metody radiochemické.
Práce je  dobře,  jasně  a  pečlivě  sepsaná  v jazyce  anglickém,    má  91

stran,    obsahuje  26  obrázků,  řadu  schemat  a  tabulek  a  čerpá  z velkého

počtu   190ti      citací.   To   odpovídá   rozsáhlému   a   široce   koncipovanému
úvodu.

K předkládané  diplomové práci Jakuba Šimečka mám následující

připomínky   :
--- Na str. 46 -48 : Jsou menší výtěžky esterifikací důsledkem

průběhu reakcí nebo až následně důsledkem ztrát při chromatografiích ?
---   Na str.  55 a dále :  Byly hledány optimální podmínky pro

Suzukiho -Miyaurův "coup]ing" na radiochemicky neaktivních  látkách.



Výsledky jsou vždy shrnuty symbolem -nebo +. Je možno alespoň

odhadnout výtěžky ?
---  Oponent,  který není radiochemik prosí o podrobnější a

vysvětlení rozdílů mezi lcY a RCY.  Partie použité metody na str. 50 mu

nestačí.
---    Diskuse  :  Výtěžky  reakcí  navazujících  na  prekursory  48F jsou

určovány  radiochemickými  metodami  a  jsou  vztaženy  vždy  na  množství

použitého  JSF.  Příslušný  ester  byl  vždy v  nadbytku  (velkém  ?).  Nebo  tomu
bylo jinak ?

--,    Obrázky  podobné  Figure  3.4  -3.15  bych  možná  zařadil  do

experimentální  části.  Diskuse  by  pak  byla  možná  čtivější.  Ale  to  může  být

otázka osobního názoru.
Výše  uvedené  připomínky  však  nesnižují  přínos  a  úroveň  této  rozsáhlé  a

pěkné práce.  Proto ji navrhuji přijmout jako práci dip]omovou a klasifikovat ji
známkou výborně .

Doc.  RNDr.  Pavel


